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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums izveidot valsts energoregulatoru Eiropas sadarbības aģentūru ir tieši 
laikā. Tas ir loģisks rezultāts Eiropas enerģētikas jomā vairākus gadus veiktu pasākumu 
procesam.

Sākotnēji enerģijas un gāzes apgādes sabiedriskos pakalpojumus 27 Eiropas valstīs visbiežāk 
nodrošināja galvenokārt valsts uzņēmumi, un uz šiem pakalpojumiem attiecās daļējs 
monopols valsts vai reģiona līmenī. Taču šie uzņēmumi jau sen ir sākuši energoresursu 
savstarpēju tirdzniecību. Tāpēc ir jādefinē noteikumi, kas nodrošina veselīgu konkurenci starp 
šiem uzņēmumiem un jaunajiem uzņēmumiem, kuri varētu ienākt tirgū. Pakāpeniski 
izveidojās šāda taktika: divu enerģijas pārvades tīklu (elektrības un gāzes) nošķiršana un 
enerģijas ražošanas un sadales uzņēmumu skaita pieaugums. Nošķirot šos divus tīklus, ir 
jānodrošina pārvades sistēmas neitralitāte attiecībā pret daudzajiem ražotājiem. Tas, kādā 
veidā to panāk (ar vai bez īpašumtiesību nošķiršanas), uz šo regulu neattiecas. Turklāt 
Komisija precizē, ka šīs divas sistēmas ir jānošķir neatkarīgi no īpašumtiesību veida (valsts 
vai privāts īpašums) un uzņēmuma funkcijas (pārvades vai ražošanas/sadales uzņēmums).

Šā procesa rezultātā valsts pārvades tīklu Eiropas mēroga sistēmai jākļūst par dabīgiem 
monopoliem, tieši tāpat kā autoceļu, ostu un lidostu sistēmai, kurā konkurē neskaitāmi 
autopārvadājumu, jūras pārvadājumu un aviācijas uzņēmumi. Komisija pat norāda, ka daļa 
gāzes krātuvju ir jāiekļauj šajā Eiropas sabiedriskajā pārvades sistēmā. 

Taču, lai to paveiktu, jāatrisina šādas trīs problēmas:

– pārredzami un neatkarīgi no uzņēmuma lieluma vai uzņēmēja valstspiederības jāgarantē 
visiem ražotājiem — gan lieliem, gan maziem (vai tas būtu viena vēja ģeneratora vai vairāku 
kodolspēkstaciju īpašnieks) — brīva piekļuve pārvades sistēmai;

– enerģijas tirgus jāregulē atbilstīgi Eiropas Savienības enerģētikas politikai (kas ietver arī 
sociālās un reģionālās integrācijas politiku, kā arī vides aizsardzības politiku, sevišķi klimata 
pārmaiņu jomā);

– jānodrošina, lai tīkli būtu savstarpēji savienoti un Eiropas līmenī būtu saskaņoti tehniskie 
standarti un lai šie tīkli būtu pieejami piegādātājiem no trešām valstīm, īpaši gāzes (Krievija) 
vai elektroenerģijas (Šveice) piegādes uzņēmumiem.

Tas, ka ir jāsavieno tīkli un jāsaskaņo standarti, arī pamato valsts regulatoru sadarbības 
struktūras (Aģentūras) izveidi.

Savstarpēji savienotu valsts pārvades tīklu sistēma un aģentūras nodrošināta valsts regulatoru 
sadarbība būtu patiešām sabiedrisks pakalpojums enerģētikas nozarē, kura pamats ir sadarbība 
Eiropas līmenī. 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus. Tomēr divi punkti vēl 
jāprecizē.
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Pirmkārt — Aģentūras pilnvaras

Komisija pamatoti noraida ierosinājumu grozīt dibināšanas līgumus vienīgi tādēļ, lai piešķirtu 
Aģentūrai saistošas pilnvaras. Cita starpā Komisija atzīst, ka tai nav ne tehnisku līdzekļu, ne 
personāla, lai to paveiktu. Tāpēc Komisija ierosina veidot galvenokārt padomdevēju aģentūru, 
kam savi lēmumi un iespējamās sankcijas ir jāsaskaņo ar Komisiju.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir spēkā pietiekami daudz juridisko pamatu, lai paplašinātu 
šīs aģentūras pilnvaras jautājumos, kas skar iekšējo tirgu un cīņu pret monopolstāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu, tiesības uzlikt sodu tomēr atstājot Komisijas kompetencē. Savukārt, 
ņemot vērā pašreizējo stāvokli, uzraudzību attiecībā uz valsts regulatoru īstenotās politikas un 
ES enerģētikas politikas atbilstību var veikt, tikai sniedzot atzinumus, kas nav saistoši.

Otrkārt — Aģentūras atbildība

Lai uzticami darbotos tirgū, Aģentūrai jābūt pilnīgi neatkarīgai attiecībās ar operatoriem —
enerģijas pārvades vai enerģijas ražošanas/sadales uzņēmumiem —, kuru rīcība tai jāregulē. 
Aģentūrai, kurai piešķirtas tiesības pieņemt lēmumu attiecībā uz privātā vai valsts sektora 
operatoriem, tās likumīgo pilnvaru pamatā jābūt demokrātiskai atbildībai.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs, ierosinot palielināt Aģentūras tiešas rīcības spēju (to vispirms 
saskaņojot ar Eiropas Komisiju), cenšas līdzsvarot tai piešķirtās pilnvaras ar demokrātisku 
atbildību pret Parlamentu un Padomi. Aģentūrai ne tikvien jārīkojas saskaņā ar dibināšanas 
līgumiem un no tiem atvasinātiem tiesību aktiem, bet par saviem lēmumiem un atzinumiem 
arī jāatbild ES likumdevējām iestādēm, kas tai piešķīrušas attiecīgās pilnvaras.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar 
Direktīvu 2003/54/EK un 
Direktīvu 2003/55/EK, tiek atbilstīgi 
koordinētas un vajadzības gadījumā 
pabeigtas Kopienas līmenī. Tāpēc 
jānodrošina Aģentūras neatkarība, 
tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības 

(6) Aģentūrai jānodrošina, lai regulatīvās 
funkcijas, ko valsts līmenī veic valsts 
pārvaldes iestādes saskaņā ar 
Direktīvu 2003/54/EK un 
Direktīvu 2003/55/EK, tiek atbilstīgi
koordinētas un vajadzības gadījumā 
pabeigtas Kopienas līmenī. Tāpēc 
jānodrošina Aģentūras neatkarība 
attiecībās ar valsts vai privātiem enerģijas 
pārvades, sadales vai ražošanas 



PA\705322LV.doc 5/15 PE400.565v01-00

LV

pārredzamība un efektivitāte. operatoriem, Kopienas tiesību aktiem 
atbilstīga darbība, tehniskās un regulatīvās 
iespējas, darbības pārredzamība un 
efektivitāte.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu nosaka Aģentūras neatkarību: neatkarību attiecībās ar operatoriem, kuru 
rīcība tai jāregulē, un demokrātisku atbildību attiecībā pret ES tiesību aktiem un 
likumdevējām iestādēm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija 
par valsts pārvaldes iestādēm, tai 
jākonsultē Komisija par tirgus regulēšanas 
jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra 
informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades 
sistēmu oepratoru sadarbībai nav 
vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes 
iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumu. 

(9) Tā kā Aģentūrai ir pilnīga informācija 
par valsts pārvaldes iestādēm, tai 
jākonsultē Parlaments, Padome un 
Komisija par tirgus regulēšanas 
jautājumiem. Jāparedz, ka Aģentūra 
informē Komisiju, ja konstatē, ka pārvades 
sistēmu operatoru sadarbībai nav 
vajadzīgo rezultātu, vai ja valsts pārvaldes 
iestāde, kuras lēmums neatbilst 
pamatnostādnēm, atsakās izpildīt 
Aģentūras atzinumu. 

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu iecerēts paplašināt Aģentūras padomdevējas pienākumus pret ES 
likumdevējām iestādēm. Savukārt ziņošanas pienākums tai jāpilda tikai pret izpildu iestādi 
(Komisiju).
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi.

(10) Jāparedz iespēja Aģentūrai izdot 
nesaistošas pamatnostādnes, palīdzot 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
popularizēt labāko praksi saistībā ar 
Kopienas tiesību aktos noteiktās 
enerģētikas politikas īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu atgādina, ka tieši ES likumdevējas iestādes nosaka enerģētikas politikas 
mērķus, kuru īstenošanai tiek meklēti labākās prakses piemēri.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu 
regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu 
neatkarība ir ne vien labas pārvaldības 
pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes 
priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts 
pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei 
jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, 
un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt 
norādījumus no valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām. 

(13) Aģentūrai jāpiešķir pilnvaras, kas 
vajadzīgas, lai efektīvi un neatkarīgi veiktu 
regulatīvās funkcijas. Pārvaldes iestāžu 
neatkarība attiecībās ar enerģijas 
pārvades, sadales un ražošanas 
operatoriem ir ne vien labas pārvaldības 
pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes 
priekšnoteikums. Tāpēc, tāpat kā valsts 
pārvaldes iestādēm, regulatoru valdei 
jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, 
un tā nedrīkst prasīt vai pieņemt 
norādījumus no valdības vai citām 
publiskām vai privātām struktūrām, tai 
jāpilda Kopienas tiesību aktu prasības 
enerģētikas, vides, iekšējā tirgus un 
konkurences politikas jomā un par saviem 
lēmumiem un priekšlikumiem jābūt 
atbildīgai ES iestādēm.
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Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu nosaka Aģentūras neatkarību: neatkarību attiecībās ar operatoriem, kuru 
rīcība tai jāregulē, un demokrātisku atbildību attiecībā pret ES tiesību aktiem un 
likumdevējām iestādēm.

Precizēta Aģentūras demokrātiska atbildība.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām procedūrālas
vienkāršības labad jānodrošina pārsūdzības 
iespējas apelācijas valdē, kas ir Aģentūras 
sastāvā, bet nav atkarīga no Aģentūras 
administratīvās un regulatīvās struktūras.

(14) Saistībā ar Aģentūras lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām procesuālas
vienkāršības labad jānodrošina pārsūdzības 
iespējas pirmajā instancē — apelācijas 
valdē, kas ir Aģentūras sastāvā, bet nav 
atkarīga no Aģentūras administratīvās un 
regulatīvās struktūras, neskarot tiesības šo 
pirmās instances lēmumu pārsūdzēt 
Eiropas Kopienu Tiesā.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo precizē pušu tiesības pārsūdzēt Aģentūras pieņemtos lēmumus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Aģentūrai jāpiemēro vispārējie 
noteikumi par sabiedrības piekļuvi 
Kopienas iestāžu dokumentiem. 
Administratīvajai valdei jānosaka praktiski 
pasākumi komerciāli svarīgas informācijas 
un personas datu aizsardzībai. 

(17) Aģentūrai jāpiemēro vispārējie 
noteikumi par sabiedrības piekļuvi 
Kopienas iestāžu dokumentiem, jo īpaši 
Orhūsas Konvencija. Administratīvajai 
valdei jānosaka praktiski pasākumi 
komerciāli svarīgas informācijas un 
personas datu aizsardzībai. 
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Or. fr

Pamatojums

Ar šo vēlreiz uzsver, ka Orhūsas Konvencija (jo īpaši attiecībā uz pārredzamu ietekmes uz 
vidi novērtējumu) ir saistoša visām ES iestādēm, tātad arī Aģentūrai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. panta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Komisijai;

(c) izdot atzinumus un ieteikumus, kas 
adresēti Parlamentam, Padomei, 
Komisijai, enerģijas pārvades, sadales un 
ražošanas operatoriem, kā arī 
patērētājiem;

Or. fr

Pamatojums

Ar šo paplašina Aģentūras padomdevējas pienākumus, tos attiecinot ne tikai uz iestādēm, bet 
arī uz pilsonisko sabiedrību.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. panta d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 7. un 8. pantā.

(d) pieņemt atsevišķus lēmumus konkrētos 
gadījumos, kā minēts 6., 7. un 8. pantā.

Or. fr

Pamatojums

Atbilst plašākām pilnvarām pieņemt lēmumus, kas noteiktas 6. pantā.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra pēc Komisijas pieprasījuma vai 
savas iniciatīvas sniedz Komisijai
atzinumu par visiem jautājumiem, kas 
saistīti ar tās izveides mērķiem. 

Aģentūra pēc Parlamenta, Padomes vai 
Komisijas pieprasījuma vai savas 
iniciatīvas sniedz šīm iestādēm atzinumu 
par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās 
izveides mērķiem. 

Or. fr

Pamatojums

Ar šo paplašina Aģentūras padomdevējas pienākumus pret ES likumdevējām iestādēm.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
6. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts, kas 
iesniegts sasakaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktu, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību.

4. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai, ja uzskata, ka 
ikgadējās darba programmas projekts vai 
10 gadu investīciju plāna projekts, kas 
iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.d panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.d panta 
2. punktu, nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību vai neatbilst Kopienas tiesību 
aktos noteiktajai enerģētikas politikai.

Or. fr

Pamatojums

Atgādinājums par tiesību aktiem, kas reglamentē Aģentūras darbību.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. panta 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Aģentūra sniedz pienācīgi pamatotu 
atzinumu Komisijai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktu un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktu, ja uzskata, ka tehniskais vai 
tirgus kodekss nenodrošina diskriminācijas 
novēršanu, konkurenci un efektīvu tirgus 
darbību, ka tehniskais vai tirgus kodekss 
nav pieņemts pamatotā termiņā vai ka 
pārvades sistēmu operatori nav īstenojuši 
tehnisko vai tirgus kodeksu. 

5. Ja Komisija ir deleģējusi attiecīgas 
pilnvaras un saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1228/2003 2.e panta 2. punktā un 
Regulas (EK) Nr. 1775/2005 2.e panta 
2. punktā noteikto, Aģentūra var pieņemt 
lēmumu par izpildes apturēšanu un 
ierosināt, lai Komisija uzliek sodu, ja 
uzskata, ka tehniskais vai tirgus kodekss 
nenodrošina diskriminācijas novēršanu, 
konkurenci un efektīvu tirgus darbību, ka 
tehniskais vai tirgus kodekss nav pieņemts 
pamatotā termiņā vai ka pārvades sistēmu 
operatori nav īstenojuši tehnisko vai tirgus 
kodeksu.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo nosaka juridisko pamatu un Aģentūras tiesības apturēt izpildi konkurences un iekšējā 
tirgus tiesību jomā. Savukārt tiesības noteikt sankcijas joprojām ir vienīgi Komisijai —
juridiskajā pamatā novērsta nepārprotama kļūda.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
7. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar darba programmu vai pēc 
Komisijas pieprasījuma Aģentūra var 
pieņemt nesaistošas pamatnostādnes, lai 
palīdzētu pārvaldes iestādēm un tirgus 
dalībniekiem savstarpēji uzzināt par labāko 
praksi.

2. Saskaņā ar darba programmu vai pēc 
Komisijas pieprasījuma Aģentūra var 
pieņemt pamatnostādnes, lai palīdzētu 
pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem 
savstarpēji uzzināt par labāko praksi. Šīs 
pamatnostādnes var būt saistošas, ja 
attiecas uz dominējoša stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu, ražotāju un 
sadales operatoru piekļuvi tīkliem un 
diskriminācijas aizliegumu; tās nav 
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saistošas, ja attiecas uz enerģijas tirgus 
līdzsvarošanu, pilnveidojot vai mainot 
ražošanas tehnoloģijas, taupīgu enerģijas 
izmantošanu un siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanu, kā arī ES 
energoefektivitātes uzlabošanu atbilstīgi 
Kopienas tiesību aktos noteiktajai 
enerģētikas politikai.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo nošķir saistošus Aģentūras lēmumus jomās, ko jau skaidri reglamentē primārie un 
sekundārie Kopienas tiesību akti un Tiesas judikatūra, un nesaistošus atzinumus par ES 
politikas īstenošanu jomās, kur labākās politikas stratēģijas joprojām ir pretrunīgas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc pārvaldes iestādes vai Komisijas 
pieprasījuma Aģentūra var sniegt atzinumu 
par to, vai pārvaldes iestādes pieņemtais 
lēmums atbilst pamatnostādnēm, ko 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar 
Direktīvu 2003/54/EK, 
Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) 
Nr. 1775/2005. 

4. Pēc pārvaldes iestādes vai Komisijas 
pieprasījuma Aģentūra var sniegt atzinumu 
par to, vai pārvaldes iestādes pieņemtais 
lēmums atbilst pamatnostādnēm, ko 
Komisija pieņēmusi saskaņā ar 
Direktīvu 2003/54/EK, 
Direktīvu 2003/55/EK, Regulu (EK) 
Nr. 1228/2003 vai Regulu (EK) 
Nr. 1775/2005, kā arī visiem tiem 
Kopienas tiesību aktiem, kas nosaka ES 
enerģētikas politiku.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo paplašina Aģentūras demokrātisku atbildību, ņemot vērā jaunu ES tiesību aktu 
iespējamu pieņemšanu enerģētikas jomā.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
9. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem. Sešus ieceļ 
Komisija, un sešus — Padome. Pilnvaru 
termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz 
atjaunot.

1. Administratīvā valde sastāv no 
divpadsmit locekļiem: sešus izvēlas no 
Komisijas izvirzītajiem kandidātiem, 
sešus — no Padomes izvirzītajiem 
kandidātiem. Pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi, un to var vienreiz atjaunot.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo palielina Administratīvās valdes locekļu kandidātu skaitu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10. panta 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 
8. punktā minēto gada pārskatu par 
Aģentūras darbību un vēlākais līdz 
15. jūnijam nosūta to Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Revīzijas palātai. Pārskatā ietver atsevišķu 
sadaļu, ko apstiprina regulatoru valde, par 
Aģentūras regulatīvajām darbībām 
attiecīgajā gadā.

10. Administratīvā valde pieņem 14. panta 
8. punktā minēto gada pārskatu par 
Aģentūras darbību un vēlākais līdz 
15. aprīlim nosūta to Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Komisijai, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Revīzijas 
palātai. Pārskatā ietver atsevišķu sadaļu, ko 
apstiprina regulatoru valde, par Aģentūras 
regulatīvajām darbībām attiecīgajā gadā. 
Piecas minētās iestādes apstiprina (vai 
neapstiprina), ka Aģentūra ir īstenojusi 
ES politiku enerģētikas, iekšējā tirgus un 
konkurences jomā. Parlaments sagatavo 
ieteikumus 10. panta 4. punktā minētajai 
darba programmai.

Or. fr
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Pamatojums

Ar šo precizē, ka ES iestādēm jāatbild uz iesniegto gada pārskatu, un nosaka agrāku 
iesniegšanas termiņu, lai Aģentūra ņemtu vērā saņemtās atbildes, sagatavojot nākamā gada 
darba programmu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktoru ieceļ administratīvā valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, publicējot 
uzaicinājumu paust ieinteresētību, 
pamatojoties uz šo kandidātu nopelniem, 
zināšanām un pieredzi. Pirms iecelšanas 
amatā Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var uzaicināt administratīvās 
valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. 

2. Direktoru ieceļ regulatoru valde, 
izvēloties no vismaz diviem kandidātiem, 
ko izvirzījusi Komisija, un diviem 
kandidātiem, ko izvirzījusi Padome, 
publicējot uzaicinājumu paust 
ieinteresētību, pamatojoties uz šo 
kandidātu nopelniem, zināšanām un 
pieredzi. Pirms iecelšanas amatā Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt administratīvās valdes izvēlēto 
kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz 
komitejas locekļu jautājumiem. 
Parlaments var iebilst pret iecelšanu 
amatā, ja uzskata, ka sniegtās atbildes 
neatbilst ES politikas mērķiem.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo precizē direktora demokrātisku atbildību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkura fiziska vai juridiska persona var 
iesniegt apelāciju par lēmumu, kas minēts 
7. un 8. pantā un adresēts šai personai, vai 
lēmumu, kurš, lai gan ir tāda lēmuma 
formā, kas adresēts citai personai, tieši un 

1. Jebkura fiziska vai juridiska persona var 
iesniegt apelāciju par lēmumu, kas minēts 
6., 7. un 8. pantā un adresēts šai personai, 
vai lēmumu, kurš, lai gan ir tāda lēmuma 
formā, kas adresēts citai personai, tieši un 
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personīgi skar minēto personu. personīgi skar minēto personu. 

Or. fr

Pamatojums

Ar šo ņem vērā, ka Aģentūrai var būt plašākas lēmumu pieņemšanas pilnvaras atbilstīgi tam, 
kā ierosināts 6. pantā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
27. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā administratīvā valde pieņem 
praktiskus pasākumus Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 īstenošanai.

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā administratīvā valde pieņem 
praktiskus pasākumus Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 un Orhūsas Konvencijas
īstenošanai.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo vēlreiz uzsver, ka Orhūsas Konvencija (jo īpaši attiecībā uz pārredzamu ietekmes uz 
vidi novērtējumu) ir saistoša visām ES iestādēm, tātad arī Aģentūrai.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
30. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē Aģentūras darbību. 
Vērtējums aptver Aģentūras darba 
rezultātus un metodes saistībā ar šajā 
regulā un ikgadējās darba programmās 
definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un 
uzdevumiem. 

1. Komisija novērtē Aģentūras darbību. 
Vērtējums aptver Aģentūras darba 
rezultātus un metodes saistībā ar šajā 
regulā un ikgadējās darba programmās 
definēto Aģentūras mērķi, pilnvarām un 
uzdevumiem. Šo vērtējumu sagatavo, 
Komisijas tīmekļa vietnē konsultējoties ar 
visām enerģētikas, konkurences un 
iekšējā tirgus politikas jomā 
ieinteresētajām personām, proti, dažādiem 
enerģijas pārvades, sadales un ražošanas 
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operatoriem, profesionālajām un 
patērētāju apvienībām, kā arī vides 
aizsardzības organizācijām. Šo vērtējumu 
iesniedz Parlamentam un Padomei 
10. panta 10. punktā noteiktajā datumā.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo precizē, kā sagatavojams vērtējums un kā to var izmantot Aģentūras darba programmu 
izstrādē.


